
 
 

Złącznik nr 3 do SIWZ 
                                   

UMOWA   nr  SPZOZ-ZP/……………./2018 
 

 
W  dniu .................... r.  w Kępnie pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kępnie ul. Szpitalna 7, 63 -600 Kępno  
reprezentowanym przez: 
1.  …………………………………………   
2. ………………………………………… 
wpisanym w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda  
w Poznaniu, IX  Wydział  Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006953  
NIP 619 -18-27-089; REGON 000308548, nazwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
a 
………………………………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) pn. Dostawa 16- 
rzędowego TOMOGRAFU  KOMPUTEROWEGO dla  Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w  Kępnie została zawarta umowa następującej treści: 
 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie Tomografu Komputerowego wraz z adaptacją 
pomieszczeń i przeprowadzeniem niezbędnych szkoleń personelu. 
2. Przedmiot umowy obejmuje: 

a) dostawę min. 16 rzędowego tomografu komputerowego wraz ze stacją diagnostyczną oraz 
wstrzykiwaczem kontrastu – producent……………….typ (model)…………………………… o 
parametrach określonych w załączniku nr 1A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

b) instalację tomografu w istniejących pomieszczeniach Pracowni Tomografii Komputerowej Szpitala w 

Kępnie ( w załączeniu szkic pomieszczeń Pracowni), 

c) szkolenia w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń dla personelu Zamawiającego, 

d) adaptację pracowni tomografii komputerowej, która obejmuje: 

– wymianę wykładziny podłogowej na całej powierzchni Pracowni Tomografii Komputerowej, na 

wykładzinę typu PCV TARKET wraz z gruntownym przygotowaniem podłoża zapewniającym 

długoletnia i bezproblemową eksploatację podłogi, 

– malowanie wszystkich pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej 

– zabezpieczenie drogi transportu; 

– dostawę stółu / biurka dla konsoli tomografu w sterowni; 

– wykonanie projektu ochrony radiologicznej. 

 



 
3. Integralną część umowy stanowią: 

a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana w dalszej części umowy „siwz”, 
b) oferta przetargowa Wykonawcy z dnia ……………… 

4. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada ściśle parametrom i wymogom technicznym 
określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także w jego ofercie i został 
wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych ( Dz.U. 2017, poz. 211 z póź. zm.). 

5. Wykonawca w cenie oferty swoimi siłami i środkami dokona demontażu obecnie użytkowanego aparatu, 
w sposób umożliwiający jego ponowny montaż i złoży go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy własnym środkiem transportu, na 
koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty podpisania 
umowy, tj. do dnia……………………… wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla personelu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się  przekazać Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy: 
a) instrukcję obsługi /napisaną w języku polskim/ w formie papierowej i elektronicznej, 
b) dokument gwarancyjny, 
c) paszporty techniczne wypełnione i podpisane przez serwisanta z wyznaczeniem daty 

następnego przeglądu technicznego, 
d) pozostałą niezbędną dokumentację, zapewniającą prawidłową eksploatację urządzenia, w 

szczególności dokumenty określone w załączniku nr 1A do siwz. 
3. Wykonawca zamontuje oraz uruchomi dostarczony sprzęt w pomieszczeniach wskazanych przez 

Zamawiającego. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia, w których zostanie 
zamontowany sprzęt medyczny i dokona odbioru sprzętu. Wszelkie koszty związane z montażem i 
uruchomieniem sprzętu ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca na własny koszt przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi sprzętu, 
eksploatacji oraz konserwacji. 

5. Po dokonaniu dostawy, montażu oraz uruchomieniu sprzętu, jak również po przeszkoleniu personelu 
Zamawiający odbierze przedmiot umowy wraz ze stosowną dokumentacją (dokument/y 
gwarancyjny/e, paszport/y techniczny/e), co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - 
odbiorczym, podpisanym przez strony niniejszej umowy.  

6. Podpisanie przez strony umowy protokołu zdawczo - odbiorczego warunkuje wystawienie przez 
Wykonawcę faktury VAT. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego 
nastąpi po uzyskaniu wszystkich pozwoleń niezbędnych do eksploatacji aparatu. 

 
§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, iż udziela pisemnej gwarancji na przedmiot niniejszej umowy, na okres  
84 miesięcy.  Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi 
gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane  
z usunięciem wady fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. 

2. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego, potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność 
z umową. Bieg gwarancji nie może się jednak rozpocząć przed podpisaniem protokołu odbioru robót 
budowlanych. 

3. Dokument gwarancji zostanie przekazany Zamawiającemu w dniu dostarczenia przedmiotu umowy. 



4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast 
rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał napraw rzeczy objętej gwarancją, termin 
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub przekazania rzeczy 
naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do 
części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu 
którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony  
z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia wykonanie bezpłatnych przeglądów serwisowych  
w zakresie eksploatacji dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami producenta.  

6. W okresie gwarancji dojazd serwisanta do Zamawiającego następuje na koszt Wykonawcy. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań serwisowych i napraw w ramach gwarancji              

w terminie określonym w załączniku nr 1A do siwz, liczonym od momentu zgłoszenia awarii, przy 
czym zgłoszenie awarii może nastąpić w formie pisemnej, w tym za pośrednictwem faksu i poczty 
elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić otrzymanie zgłoszenia. 

8. Wykonawca gwarantuje dostępność autoryzowanego serwisu, części zamiennych do sprzętu, 
aparatury medycznej stanowiącej przedmiot umowy na warunkach określonych w załączniku  nr 1A 
do siwz. 

9. W przypadku sporów dotyczących napraw gwarancyjnych, które w ocenie Wykonawcy będą 
następstwem nieprawidłowego użytkowania, Zamawiający może na koszt Wykonawcy przekazać 
sprzęt do oceny jego jakości niezależnemu podmiotowi bez utraty gwarancji i rękojmi.  
   
          

§ 4 
1. Zamawiający zastrzega prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy, szczegółowo określonych w  ust. 2. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w dostawie, montażu i uruchomieniu przedmiotu umowy oraz przeszkoleniu 
personelu w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy w szczególności w przypadkach: 

- dostawy przedmiotu umowy niezgodnego z załącznikiem nr 1A do siwz, 
- dostawy wadliwego przedmiotu umowy przy braku usunięcia wadliwości w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, 
- wadliwości w montażu i uruchomieniu przedmiotu umowy przy braku ich usunięcia  w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, 
c) w przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi, o którym mowa w § 3 ust. 7, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto 
przedmiotu umowy określonej w § 1 części C umowy za każdy dzień zwłoki w podjęciu 
działań serwisowych i naprawy, 

d) w wypadku braku wykonania zobowiązania, o którym mowa w § 3 ust. 8, Wykonawca 
zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 3 % wartości brutto przedmiotu 
umowy  określonej w § 4 ust 1, 

e)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 1 części C umowy.    

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 



a) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
polegających na rażącym naruszeniu postanowień umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 1 części C umowy. 

4. Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty w ustawowej 
wysokości. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu 
cywilnego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy. 

 
§ 5 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w sytuacji 
gdy Wykonawca: 

a) przekroczył termin realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, 
b) dostarczył aparat, stanowiący przedmiot umowy niezgodny z załącznikiem nr 1A do siwz, 
c) dostarczył wadliwy przedmiot umowy i nie usunął wadliwości w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 
d) w sposób wadliwy dokonał montażu i uruchomienia aparatu, stanowiącego przedmiot umowy 

i nie usunął wadliwości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
2. Odstąpienie od umowy wraz z uzasadnieniem następuje w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
3. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt b, c i d przez Zamawiającego będzie 

poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi  
w umowie postanowieniami. 

4. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać od Zamawiającego jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy, zgodnie z art. 145 Ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 6 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, wprowadzone na zasadzie art. 144 ustawy prawo 

zamówień publicznych wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Przelew wierzytelności z niniejszej umowy na inne osoby wymaga pisemnej zgody drugiej strony 

umowy przy uwzględnieniu zasad wynikających z art 54 ust 5 ustawy z dnia 15.04.2011 o 
działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 217 z póź. zm. ). 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy prawo 
zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego. 

 
§ 7. 

1. Wartość Umowy ustala się na kwotę: - netto: ………….zł (słownie: ……………………..),  
plus podatek VAT według obowiązujących stawek, co stanowi wartość brutto:  
……………………….zł (słownie: …………………………………………….), w tym: 
- dostawa tomografu: ………………… netto ……………………………………. brutto 



- adaptacja pomieszczeń pracowni tomografii komputerowej ………………netto …………………. 
brutto. 

      2.   Zapłata faktury, wystawionej zgodnie z umową, nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby 
Zamawiającego. 

       3.  Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 
 

§ 8. 
 

1. Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją umowy koordynatorami są: 
a) ze strony Wykonawcy – ............................................... 
b) ze strony Zamawiającego – ……………………………………. 

2. Każda ze Stron ma prawo zmienić reprezentującą ją osobę wymienioną w lit. a i b niniejszego ustępu 
powiadamiając drugą Stronę na piśmie, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. 

3. Wymienione wyżej osoby nie są uprawnione do zmiany ani wprowadzania nowych postanowień do 
niniejszej umowy. 

§ 9. 
 
 

1. Dla celów niniejszej Umowy, termin „Informacje Poufne” oznacza wszelkie informacje techniczne, 
technologiczne, finansowe, organizacyjne dotyczące przedsiębiorstwa Strony lub inne informacje 
posiadające dla Strony wartość gospodarczą. 

2.   Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, tj. w szczególności do: 
a) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym w związku z 
podjętą współpracą Stron, o której mowa w Preambule niniejszej umowy, tj. w szczególności w celu 
należytego i zgodnego z przepisami obowiązującego prawa wykonania umowy lub umów zawartych 
pomiędzy Stronami, 
b) nie ujawniania Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim poza osobami określonymi w 
niniejszej umowie, 
c) przechowywania Informacji Poufnych z zachowaniem najwyższej staranności w celu ich 
zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym. 

      3.Zasad poufności uregulowanych w niniejszej umowie nie stosuje się do Informacji Poufnych, które: 
a) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia niniejszej umowy, w 

szczególności, gdy zostały ujawnione do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody Stron, 
b) są w chwili ujawniania znane Stronie,  
c) Strona otrzymała za pośrednictwem osoby trzeciej nie zobowiązanej do zachowania poufności, 
d) zostały ujawnione organom władzy publicznej na ich żądanie na podstawie i w granicach 

obowiązujących przepisów prawa, 
e) zostały niezależnie opracowane przez osoby działające na rzecz Strony  

 
§ 10. 

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo i miejscowo właściwy 
dla  siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy m.in. Kodeksu Cywilnego, 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r.,poz. 1579 z późn.  
zm.), ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne(Dz. U. z 2017r poz. 2211). 

3. Umowę  sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 1 egzemplarz  dla  
Wykonawcy, natomiast 2 egzemplarze dla Zamawiającego.  
 
 



 
 
  

                                    
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                      
 WYKONAWCA: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


